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Hallituksen kokous 1/2022       Pöytäkirja 
 
Aika: 5.1.2022; klo 19.00 
Paikka: Teams -kokous 
 

Kokoukset 2021 1/2022 

Kempe Riitta, pj x 

Mäki-Arvela Sampsa, vpj x 

Alasalmi Satu - 

Hokka Antti x 

Kanko Jenna - 

Konttaniemi Niina x 

Loukkola Saara x* 

Paajanen Mikko - 

Salminen Kaisu - 

Waltari Noora x 

Läsnä yht. 6/10 

*poistui klo 20.00 
 
1  Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 19.01.  
 
2  Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sampsa Mäki-Arvela ja Saara Loukkola. 
Pöytäkirja tarkastettava viikon kuluessa 12.1.2022 mennessä. 
 
3  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 6/10 hallituksen 
jäsenestä. 
 
4  Asialistan hyväksyminen 
Hyväksytään asialista muutoksitta. 
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5  Edellisten kokousten pöytäkirjat 
Kaikki vuoden 2021 pöytäkirjat on allekirjoitettu. 
 
6  Sähköpostipäätökset 
6.1 Harrasteliikunnan avustushakemusten hyväksyntä 

Esitys: Hakemuksia tuli määräpäivään 30.11 mennessä 3 kpl:tta. Avustuksia hakeneet 
seurat ovat L-SVU, KVKS ja SiSuVa. Haettava summa yhteensä n. 1500 €. Esitetään, että 
haetut avustukset maksetaan kokonaisuudessaan. Hakemukset liitteessä 1. 
 
Päätös: Koska liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat esteellisiä päättämään tässä 
kohdassa esitettyä avustusten myöntämistä, siirretään asia päätettäväksi 
sähköpostipäätöksellä, jotta vähintään puolet hallituksen jäsenistä on silloin paikalla. Kaisu 
jatkaa asian hoitamista. 
 
Sähköpostipäätös: Asia käsiteltiin sähköpostitse 2.12.2021 ja 5 / 8 hyväksyi esityksen. 3 ei 
vastannut mitään. Asia käsiteltiin ilman puheenjohtajaa.  
 
6.2 WSA:n MM-kilpailun joukkueenjohtaja 
Erkki Bürkland toimii sekä Suomen Koiravaljakkoharrastajat ry:n että VUL:n lähettämän 
maajoukkueen johtajana WSA:n MM-kilpailuissa Östersundissa. 
 
7  Liiton lausunto eläinten hyvinvointilakiin 
Esitys: Liitteessä 2 on lausunnon ensimmäinen luonnos ja osa 1 hallituksen käsiteltäväksi. 
Lopullisen lausunnon deadline on 14.1.2022. 
 
Päätös: Hallitus kävi läpi ehdotettua lausuntoa ja hyväksyy sen esitetyiltä osin. 
 

_________________________________________________________________________ 
Saara Loukkola poistui klo 20.00 
________________________________________________________________________ 
 
8  Ilmoittautuneet maajoukkueurheilijat MM 2022 
Esitys: Liitteessä 3 esitetty MM-kilpailuihin 2022 ilmoittautuneet urheilijat. Östersundin 
osalta päätettävä ilmoitetaanko ilmoittautuneet urheilijat. Maksun määräpäivä 24.1.2022. 
Muiden osalta päätettävä anotaanko mahdollisia lisämaapaikkoja vai odotetaanko vain 
näytöt 3 maapaikkaan (+ esivalitut urheilijat). 
 
Päätös: Su 13.2.2022 hallituksen kokous klo 19.00, jossa päätetään joukkueiden 
kokoonpanot Åsarnaan ja Östersundiin. Selvitetään Särnan joukkueenjohtajan tarve. 
Åsarnaan haetaan lisämaapaikkoja SM1 2 paikkaa, CM 1 paikka, SW1 1 paikka. 30.1. 
Selvitetään ilmoitetaanko 1 vai 2 viestijoukkuetta. 14.2. Östersundin urheilijoille viesti, että 
ilmoittautuvat itse. 14.2. liitolta lähtee ilmoittautuminen Åsarnaan. 
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9  Toimikuntien kuulumiset 
• Talous ja hallinto (Kaisu Salminen, Riitta Kempe, Sampsa Mäki-Arvela) 
• Lasten ja nuorten liikunta (Jenna Kanko, Antti Hokka) 
• Aikuis- ja harrasteliikunta (Loukkola Saara, Jenna Kanko) 
• Huippu-urheilu (Niina Konttaniemi, Sampsa Mäki-Arvela) 

o Lisätään vuoden urheilijat kautta aikain VUL-nettiin. 
o Maajoukkueen kokoaminen on aloitettu 
o Urheilutoimittajat soittivat ja kysyivät vuoden valjakkourheilijan valinnasta 

• Kilpailutoiminta (Sampsa Mäki-Arvela, Antti Hokka) 
o Lapland Quest 250 peruttu koronan takia 
o Sp6 ja Sp10 SM-kisojen järjestäjä puuttuu 
o Kipa palaveri 12.1.2022 

• PR- ja mediatoiminta (Noora Waltari, Saara Loukkola) 
o urheilijahaastattelut syksyn kisoista tehty 
o SM-kisojen live, Mäntyharju 
o MM-kisojen valmistelut, joukkueen esittelyt 

• Viestintä (julkinen ja media), KV-asiat (Riitta Kempe) ja koulutus (Riitta Kempe, 
Saara Loukkola) 

o Webmasterin kanssa allekirjoitettu toimeksiantosopimus vuodelle 2022 
o Urheilijoiden sääntökoulutuksen ja kilpailujärjestäjien koulutusmateriaalin 

suunnittelupalaveri 5.12. pidetty (Kari Tolkkila, Aija Mäkiaho, Maria Kurttio, 
Lauri Kivioja, Sampsa ja Riitta). Seuraava on 9.1.2022. 

o Kilpailujärjestäjien koulutus keväällä 2022. Toinen päivä on kilpailijoiden ja 
kilpailujärjestäjiä koskevaa sääntökoulutusta. 

o Saaran valmennusluentosarjan toinen osa 11.1. 
o Valmentajakoulutus I-taso kootaan vuoden 2021–2022 aikana pidetyistä 

koulutuksista 
• Yhteistyökumppanit (Jenna Kanko, Antti Hokka) 

o SiljaLine sopimus selvitetty, alennukset 17–30 %, sopimusnumero ennallaan 
o Olini Oy sponssaa VUL:n maajoukkueelle Nutrolin Sportit. 
o F-solutions uusi webhotellin tarjoaa sponssisopimusta (arvo 254 eur/vuosi) 

• Vastuullisuusohjelmat 
o Eläinten hyvinvointi (Riitta Kempe). Valmisteltu lausuntoa eläinten 

hyvinvointilakiin. 
o Häirinnänesto ja kurinpito (Mikko Paajanen) 
o Ympäristövastuu/hyvä hallinto ja yhdenvertaisuus - ja tasa-arvo (Kaisu 

Salminen) julkaistu lehtijuttu 
o Antidoping (Aija Mäkiaho) ja ottelumanipulaatio 

• Kehittämistoiminta (Satu Alasalmi, Kaisu Salminen) 
o VUL verkkosivuille tehty saavutettavuusarviointi. Sähköpostia hallitukselle 

tästä. Webmaster tekee tekniset korjaukset.  
• Tuomaritoiminta (Mikko Paajanen) 

o Tuomariraportit saatu 
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• Valjakkourheilu-lehti (Niina Konttaniemi) 

o Seuraava lehti ilmestyy toukokuussa. Deadline 30.4. 
o Lehtien digitointi 

 

10  Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 
11  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena  
ke 2.2.2022; klo 19.30 (2/2022) 
9.2. klo 18 tilikokous (3/2022) 
13.2. klo 19 maajoukkuekokous (4/2022) 
16.2. klo 18 vuosikertomuksen teko ja läpikäynti (5/2022) 
9.3. klo 18 toimintasuunnitelman läpikäynti (Sampsa ei pääse) (6/2022) 
23.3. klo 18 sääntömuutosasiat ja vuosikokouksen muut asiat (7/2022) 
 
Alustavasti sovittu kuun ensimmäinen ke klo 19. 
 
12  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.52. 
 

 

 

 

 
 
______________________  ______________________ 

Riitta Kempe    Niina Konttaniemi  

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Sampsa Mäki-Arvela   Saara Loukkola 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

      



                                                 LIITE 2 

 

Lausunto uuteen eläinten hyvinvointilakiehdotukseen, osa 1                      5.1.2022 

 
Yleistä 

 
Lakitekstissä ei voi päätellä minkälainen teko tai laiminlyönti olisi eläinten hyvinvointilain vastaista ja 
eläinsuojelurikos.  Tekojen ja laiminlyöntien yksityiskohtainen kuvaus on jätetty säädettäväksi asetuksiin, 
jotka eivät ole mukana lausuntakierroksella. Demokraattisessa päätöksenteossa kansalaisten olisi oleellisen 
tärkeää päästä vaikuttamaan myös niiden sisältöön lausuntakierroksella. 

 
Kansalaisten oikeusturvan ja puolustautumismahdollisuuksien näkökulmasta katsottuna olisi parempi, että 
eläinsuojelurikkomus jäisi tästä laista pois. Rikoksista tulisi säätää rikoslaissa ja eläintenhyvinvointilaissa 
olisi kyse vain hallintomenettelystä. 

 

Pykälät 
§11 Vastuu eläinten hyvinvoinnista eräissä tapauksissa 

 
Vanhemmat ovat vastuussa alaikäisistä lapsistaan, joten tämä lain kohta vaikuttaa turhalta.  

 
§12 Kohtelun yleiset vaatimukset 

 
Erittäin yleinen teksti, jossa ei ole kytkentää käytäntöön mikä on sallittua ja mikä ei.  
Miten pysytellä rauhallisena esim. tilanteessa, jossa koirat tai koiralauma ottaa yhteen ja käsittelee toisiaan 
”kovakouraisesti”. Toisinaan hoitajan tai omistajan on toimittava nopeasti ja keskeytettävä eläimen aikeet 
rivakasti suurempien vahinkojen estämiseksi ja muiden eläinten suojelemiseksi. Tuntuu kohtuuttomalta, 
että maltin menettäminen eläimen kanssa olisi rikos. 

 
§13 Kielletty kohtelu 
Kovakourainen kohtelu pitää määritellä selvästi normaalista toiminnasta poikkeavaksi kohteluksi, joka 
täyttää rikoksen tunnusmerkit. Eläimen äärimmäisen kovasta ja asiattomasta kohtelusta pitää saada 
käytännön esimerkkejä (vrt. pahoinpitelyn tai törkeän pahoinpitelyn määritelmät). Koiran remmistä kiskaisu 
ei voi olla rikos, vaikka siitäkin on tuomioita annettu. 

 

§15 Eläimille tehtävät toimenpiteet 
Suomen valjakkourheilijoiden liitto (VUL) esittää ensimmäisen momentin kiellettyjen toimenpiteiden listaan 
poikkeusta koiran kannuskynsien poistamisen sallimiseksi, mikäli koira toimii rekikoirana, metsästyskoirana 
tai muissa vastaavissa tehtävissä, jossa kannuskynnen ja tassun vaurioitumisen riski on suuri. 

 
Kannuskynnet voivat repeytyä tai hiertyä koiran liikkuessa haastavissa maastossa tai olosuhteissa.  
Myös tassuvammat kuten anturoiden haavat, hiertymät ja kulumat sekä tassunpohjien paleltumavammat, 
ovat erittäin yleisiä reki- ja metsästyskoirilla. Tassuvammojen ennaltaehkäisemiseksi koirilla käytetään 
tossuja, jotka ovat pakollinen kilpailuvaruste mm. valjakkoajon pitkillä matkoilla. Kannuskynsi on tossun 
pukemisen ja käytön kannalta hankalassa paikassa, sillä tossun kiristysnauha kulkee juuri kannuskynnen 
kohdalla. Tossun kiristysnauha painaa kynnen tiiviisti ihoa vasten aiheuttaen hiertymän tai jopa haavan, jos 
kynsi painuu ihon sisään.  

 
Kannuskynsien poisto koiranpennulta ennaltaehkäisee kivuliaiden ja pitkää toipumisaikaa vaativien 
kannuskynsivammojen ja -repeämien syntymistä aikuisiällä. Lisäksi kannuskynsien poisto mahdollistaa 



tossujen turvallisen käytön ja ennaltaehkäisee sitä kautta tassuvammojen syntyä, tassujen terveyttä sekä 
koiran hyvinvointia. Tassujen terveys on merkittävä hyvinvointitekijä reki- ja metsästyskoirilla. 

 
Reki- tai metsästyskoiran kannuskynsien poisto ei ole pykälän 3 mukainen kosmeettinen toimenpide, jonka 
tarkoituksena on koiran ulkonäön muuttaminen. Näin ollen kannuskynsien poisto ei saisi estää koiran 
kilpailu- tai näyttelykäyttöä.  
 
Koska kannuskynsien poisto aiheuttaa koiralle lyhytaikaista kipua, se tulisi sallia vain eläinlääkärin 
suorittamana toimenpiteenä, jolloin se tapahtuu oikeaoppisesti, hygieenisesti ja kivunlievitystä käyttäen. 
 

 
§ 18 Kielletyt välineet ja laitteet 

 
VUL kannattaa pykälään lisätty uutta ehdotusta, että eläinten sähköpantojen käyttö kielletään. 

 
§21 Ruokinta ja juotto 

 
Jatkuvan veden saannin turvaaminen on hyvä lähtökohta, mutta eläimen riittävästä veden saannista ja 
nestetasapainon ylläpitämisestä voidaan huolehtia myös muilla tavoin kuin jatkuvalla veden saannilla, 
kuten perinteisellä, ei-jatkuvalla juottamisella. Lisäksi tuntuu kohtuuttomalta, jos eläimen vesiastian 
hetkellisestä tyhjentymisestä tulisi rikos. Kohta ”Nisäkkäiden ja lintujen pysyvässä pitopaikassa on oltava 
jatkuvasti vettä eläimen saatavilla.” tulisi muuttaa esimerkiksi muotoon ” Nisäkkäiden ja lintujen pysyvässä 
pitopaikassa on oltava riittävästi puhdasta vettä saatavilla niin, että eläin ei koe pitkittynyttä janon 
tunnetta”. 

 
Rekikoirakennelien tulee sisältyä poikkeukset sisältävään, pykälän 2 momentin  5 kohtaan, jossa jatkuvasti 
saatavilla olevaa vettä ei kuitenkaan edellytetä, koska sulan veden jatkuva saatavilla pito on kohtuuttoman 
vaikea järjestää eläinten pitomuodosta ja sääolosuhteista johtuvista syistä. 

 
Vähintään kolme juottokertaa vuorokaudessa talvi/pakkaskaudella on sopiva vaatimus turvaamaan 
rekikoiran riittävän vedensaannin. Tarvittaessa koirille tarjotaan vettä useammin. Keväällä, kesällä ja 
syksyllä vesi on yleensä jatkuvasti saatavilla. 

 
Sisätiloissa ja kesällä koirien riittävä vedensaanti on helppo turvata juomakupilla tai -sangolla. Rekikoirien 
jatkuva veden saanti on kuitenkin haastavaa ja kallista järjestää talvella kovien pakkasjaksojen ja 
tarharakenteiden vuoksi. Sulakuppien asentaminen ja sähköistäminen vaatisi rekikoirakenneleiden 
uudelleen suunnittelua ja rakentamista. Tämä vuoksi rekikoirakenneleitä koskeva poikkeus jatkuvan 
vedensaannin vaatimuksesta on perusteltua. Poikkeusta ei tule rajata pelkästään yritystoiminnan alla 
oleviin rekikoirakenneleihin vaan myös valjakkourheilua harrastaviin kenneleihin. 

 
Ulkotarhoissa asuvat, raskasta työtä tekevät rekikoirat juotetaan valvotusti tarhalla tai maasto-
olosuhteissa. Valvotulla juotolla on useita rekikoiran hyvinvoinnin kannalta hyviä puolia, kuten yksittäisen 
koiran riittävän nesteytyksen varmistaminen, luottamussuhteen luominen ja käyttäytymisen havainnointi. 
Jos rekikoira ei juo, voi se kertoa koiran sairastumisesta tai muusta hyvinvoinnin heikkenemisestä, johon 
hoitaja tietää reagoida. Juotolla myös optimoidaan nesteannos ja ajankohta suhteessa fyysiseen 
suoritukseen. Rekikoirien hoitorutiineihin on kuulunut vuosikymmenten ajan 2-4 juottokertaa päivässä 
ruokinnan ja fyysisen suorituksen yhteydessä riippumatta siitä, että niillä on myös mahdollisuus jatkuvaan 
veden saantiin tarhassa suurimman osan vuotta. Rekikoira ei nimittäin välttämättä juo oma-aloitteisesti 
vesikupista vastaavaa määrää vettä, jonka se menettää suorituksen aikana. Veden tarve voi pitkissä 
suorituksissa nousta jopa 3-5 litraan vuorokaudessa. Tämän vuoksi koiria juotetaan usein, juomavesi 



maustetaan lihalla, tuoreruualla tms. maittavuuden lisäämiseksi ja koirat opetetaan jo pentuna 
juottorutiineihin. 

 
§ 25  
 
Momentin 1 kohdassa kiellettäisiin sellaisten jalostusyhdistelmien käyttäminen, jotka todennäköisesti 
periyttäisivät jälkeläisilleen merkittävää hyvinvointihaittaa aiheuttavia sairauksia tai muita ominaisuuksia. 
 
”Todennäköisesti” sisältää pienen ja suuren todennäköisyyden. Se tulisi korvata lakitekstissä muodolla 
”tiedetään periyttävän tai periyttää suurella todennäköisyydellä”. 

 
§ 35 
Pykälän 1 momentissa tarkennettaisiin olosuhdevaatimuksia säätämällä ulkona pidettävien eläinten 
suojaamisesta epäsuotuisilta sääoloilta. Ehdotuksen mukaan ulkona pidettävällä eläimellä tulisi olla riittävä 
suoja epäsuotuisia sääoloja (auringonpaahde, tuuli, sade, pakkanen) vastaan. Velvollisuus sääolosuhteilta 
suojaamiseen koskisi kaikkia ulkona pidettäviä eläimiä, myös koiria. 

 
Ilmaston muutoksen myötä helle- ja sadepäivien määrä lisääntyy ja haihtuminen vähenee. Syksyn märät 
kelit jatkuvat pitkään ja talvista tulee leutoja, mikä luo haasteita koiratarhojen pohjille etenkin Etelä-
Suomessa. Ne ovat suuren osan vuotta märkiä, jäätyvät ja sulavat vuorotellen. Koirankoppi ei saisi olla 
ainoa kuiva saareke koiratarhassa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet tulisikin huomioida jatkuvasti 
ulkona pidettävien koirien olosuhdevaatimuksissa niin, että koirilla olisi mahdollisuus siirtyä tarhassa 
kuivalle alustalle ja katoksen alle märällä kelillä. Mahdollisuus oleskelupaikan valintaan on myös yksi virike 
lisää tarhaan sen lisäksi, että tassujen terveys ja hyvinvointi lisääntyvät. 

 

 

 


